База відпочинку «КОЛОС»

There are no translations available.

База відпочинку "КОЛОС"

Адреса: Херсонська область, Скадовський район, с Лазурне.

Дати заїздів у 2019 році:

Можна обрати будь-яку кількість днів відпочинку та вільний графік заїзду-виїзду, що
буде зручним саме для Вас

Розташування:

Табір розташований у чудовому місці на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурне
Скадовського району Херсонської області.
Селище Лазурне це один з найкращих морських курортів Херсонщини.
Тут близько 30 баз і дитячих таборів.

Дуже чисте блакитне море.
Пляжі тут по складу і структурі піску, нахилу берега нітрохи не поступаються пляжам
відомих болгарських курортів.

Інфраструктура:
На території є спортивні майданчики. Є власний кінотеатр, щодня демонструється
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декілька сеансів сучасних фільмів та мультфільмів, є сеанси з графікою 3D. На базі є
облаштований дитячий майданчик, зона відпочинку з фонтанами, павільон для
спортивних ігор, настільного тенісу тощо. Власна стоянка для автомобілей
відпочиваючих, що охороняється.

Власна велика їдальня з уважним обслуговуванням.

Неподалік бази розташований ринок, де можна придбати пляжні аксесуари, домашні
продукти, свіжі овочі, фрукти, м'ясо для шашлику, рибу до пива, різноманітні сувеніри та
інші необхідні речі apotekerendk.com.

Організовуються екскурсії до визначних місць Херсонщини, в заповідник Асканія-Нова та
ін.

Проживання:

Латвійські котеджі: відпочиваючі розміщуються у 2-, 3- та 4-місних номерах зі
зручностями (2 умивальники, 2 санвузли) на котедж. Холодна та гаряча вода - постійно.
В всіх номерах є холодильник, телевізор. У кімнатах 2-го поверху - кондиціонери. Душ поруч на території в окремому душовому корпусі.

Котеджі "Ялинка": 1 поверхові 3-місні номери зі зручностями в номері. У номері телевізор, холодильник, туалет, умивальник. Біля кожного номеру на вулиці є стіл,
лавочка та мангал. Душ - поруч на території в окремому душовому корпусі.

Корпус: 3 поверховий корпус 2, 3-місні номери зі зручностями на поверсі. У номері є
холодильник. Душ - поруч на території в окремому душовому корпусі.

Люкс: 2-поверховий корпус 3,4-місні та 5,6-місні 2-кімнатні номери зі зручностями в
номері. У номері - кондиціонер, холодильник, телевізор, санвузол, душ.
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Харчування: 3-разове комплексне в їдальні.

Вартість за 1 людину:

Корпус: червень – 340 грн/доба, липень-серпень - 390 грн/доба

Латвійські котеджі: червень – 390 грн/доба, липень-серпень - 470 грн/доба

Котеджі "Ялинка": червень – 440 грн/доба, липень-серпень - 500 грн/доба

Люкс: червень – 590 грн/доба, липень-серпень - 690 грн/доба

Контакти:
Для замовлення путівок зверніться у профком студентів Вашого ВНЗ або до нашого
офісу:
(067) 542-25-00 моб.
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